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Hội thảo trực tuyến:

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU SẢN PHẨM HÀNG HÓA SANG THỊ
TRƯỜNG CHÂU ÂU, VƯƠNG QUỐC ANH VỚI CÁC DẤU CHỨNG NHẬN CE,
UKCA VÀ KITEMARK
 
Châu Âu hiện được đánh giá là thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam. Các mặt
hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Châu Âu rất đa dạng từ hàng dệt may, giày
dép, điện tử…cho đến các sản phẩm thuộc lĩnh vực xây dựng. Nhưng hiện tại
trong quá trình tiếp cận thị trường Châu Âu doanh nghiệp cần lưu ý đến những
quy định kỹ thuật khắc khe có thể nhắc đến những chứng nhận như CE, UKCA
và dấu Kitemark với mục đích bảo vệ tốt sức khỏe con người và bảo vệ môi
trường phát triển bền vững của EU.

Hiểu được điều này, BSI Việt Nam tổ chức buổi hội thảo trực tuyết với chủ đề "
Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm hàng hóa sang thị trường Châu
Âu, Vương Quốc Anh với các dấu chứng nhận CE, UKCA và
KITEMARK" nhằm cung cấp thông tin và giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp
liên quan đến các yêu cầu kỹ thuật cần thiết để xuất khẩu hàng hóa sang thị
trường này.

https://www.bsigroup.com/vi-VN/


Tại buổi hội thảo các chuyên gia của chúng tôi sẽ chia sẽ thông tin về:

Thông tin cập nhật về EVFTA & UKVFTA và cơ hội cho các doanh nghiệp
Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang EU và UK. Các lưu ý về rào cản kỹ
thuật trong thương mại (TBT) khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU,
UK.
Vai trò quan trọng của dấu CE, UKCA thông qua việc giúp các sản phẩm,
hàng hóa di chuyển tự do xuyên suốt thị trường 28 nước thành viên EU và
UK và thông tin cập nhật về UKCA.
Chia sẻ các tình huống điển hình, sự cần thiết, lợi ích, khó khăn và kinh
nghiệm khi chứng nhận sản phẩm và gắn dấu chứng nhận CE, UKCA
Lợi ích của các chương trình chứng nhận sản phẩm bắt buộc và tự
nguyện Kitemark của BSI.
Cập nhật các quy định của châu Âu liên quan đến Cơ chế điều chỉnh Biên
giới Carbon (CBAM) đối với một số sản phẩm, nguyên liệu hay tiền chất.

Đặc biệt hơn doanh nghiệp còn có Cơ hội trao đổi trực tiếp với các chuyên gia
trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, chính sách công hỗ trợ doanh nghiệp, biên soạn
tiêu chuẩn, quy chuẩn và người tham dự hội thảo.

Là Cơ quan tiêu chuẩn quốc gia của Anh, đơn vị có hơn 100 năm tiên phong
trong việc phát triển, gắn kết Tiêu chuẩn vào hoạt động thực tế của Tổ chức,
BSI Việt Nam mong muốn chia sẻ những thông tin hữu ích để hỗ trợ Doanh
nghiệp phát triển bền vững thông qua chuyên đề Hội thảo này.
 

Thông Tin Hội Thảo

Thời gian: 08:30 - 11:30 sáng, 31/ 03/ 2023

Địa điểm: 

Trực tuyến: thông qua Connected Learning Live (CLL) của BSI.

Người trình bày:

Dẫn chương trình: Lê Quốc Thái, BSI Việt Nam
Bà Nguyễn Thị Thu Trang – TS, Giám Đốc Trung Tâm WTO và hội nhập,
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Ông Hô  Viê t Hoàng S n – Posco Yamato
Ông Võ Hồng Kiệt, Giám đốc khách hàng, BSI Việt Nam
Ông Nguyễn Lê Thi, TS, Trưởng Bộ phận Môi trường Xây dựng & CNSP,
BSI Việt Nam

Đô i t ng:

 



Các doanh nghiệp trong nước đang và chuẩn bị xuất khẩu hàng hóa sang
thị trường Châu Âu và đặc biệt sang thị trường Vương quốc Anh.

Sản xuất sản phẩm, cấu kiện đúc sẵn.
Xuất nhập khẩu.

Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành (Bộ Công thương, Bộ Xây
dựng, …)
Chính quyền địa phương, các Sở Công thương, Sở Xây dựng
Trường đại học, hiệp hội nghề nghiệp hoặc các tổ chức đào tạo, xây dựng
tiêu chuẩn kỹ thuật

Phí tham dự: miễn phí
 

                             Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ:

Viện Tiêu Chuẩn Anh - BSI Việt Nam

Tầng 15, Tòa nhà AP

518B Điện Biên Phủ, Phường 21

Quận Bình Thạnh, TP. HCM

T: +84 (28) 3820 0066

F: +84 (28) 3820 0022

Info.Vietnam@bsigroup.com

www.bsigroup.com

Lê Quốc Thái (Mr.)

Tel: +84 28 3820 0066 (ext. 124)

Cellphone: 0965 975 062

Email: QuocThai.Le@bsigroup.com

Đăng ký tham dự
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